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D
e BetrouwbareManne-
tjes vinden Leiden on-
getwijfeld een hart-
stikke leukegemeente,
maar zo in de februari-
regen, op de Kiss &
Ride van het LUMC,
zien we nog weinig re-

denen om complimenteus te zijn. En we
wachten al even. ‘Een paar minuutjes’,
laat hij ons via de telefoon weten. Het
worden er uiteindelijk een paar meer
dandertig. Niet dat het uitmaakt. Bij een
manmetzoweinigtijdzijnweblijdatwe
hem überhaupt te spreken krijgen. ‘Ik
heb een gek leven,’ zo vertelde hij ons al.
‘Dan weer spreek ik een ambassadeur,
dan schrijf ikmijn column en vrijdag ga
ik naar de Bilderbergconferentie.’ De Bil-
derbergconferentie? Nou ja, dan bren-
genwe hem toch?
Historicus Arend Jan Boekestijn (1959)

is eenmeningenmanpar excellence. Van

2006 tot 2009Kamerlid namens de VVD,
momenteelwerkzaamalsuniversitairdo-
cent, spreker, eenmansdenktank en bui-
tenlandcolumnistvoorElsevier.Vorigjaar
plaatstedeVolkskranthem(80.000tweets
sinds2009)opplaats7vaninvloedrijkste
twitteraars van Nederland. Slechts vier
plaatsen achter een Kustaw Bessems.
Hij staat al tijden op ons verlanglijstje

voor een nadere kennismaking. En we
hebbeneindelijkeengoedexcuus.Tussen
tweets over Goethe en de Frankfurter All-
gemeine laat hij steeds vaker zijn zorgen
overheteurodebatblijken.Enkuntuons
voor het eurodebat al ’s nachts wakker
maken, voor zorgen van Arend Jan Boe-
kestijn over het eurodebatmag u ons op
iedermoment uit bed halen.
Eindelijk draait de Toyota familiebus

de hoek om. ‘Ik dacht dat jullie ergens
anders stonden. Nou ja, stap in.’ Al bij
het eerste donkeroranje stoplicht gaat
onze chauffeur vol op het gaspedaal. ‘Ik

kan eigenlijk niet zo goed nadenken en
autorijden tegelijk.’ We controleren nog
eens of onze gordel vastzit. ‘Goed, waar
warenwe? De euro. Ik denk dat de voor-
delen beperkt zijn. Latenwe zeggen: het
heeft ons niet veel voordelen gebracht.
Maar dan nog is het zo dat eruit stappen
gigantische negatieve effecten zal heb-
ben.We zitten in de shit,maarwat is het
alternatief?’

Als Kamerlid komt Boekestijn in no-
vember 2008 in het nieuws als hij tij-
dens de nazit vanDWDD tegenover
Maarten van Rossem zijn fractievoorzit-
terMark Rutte een ‘schokkend gebrek
aan ideeën’ verwijt. Van Rossemhad zijn
microfoontje nog open staan. ‘Ik ben
toen ongelooflijk genaaid.Maarten zegt
dat hij vergetenwas dat hij dat ding
droeg, nou datmoet ik danmaar gelo-
ven. In het leven is het soms verstandig
niet te veel fantasie te hebben.’ Een jaar
later eindigt Boekestijns politieke car-

rière als hij uit de school klapt na een
bezoek aan de koningin. ‘IJdelheid is
een groot probleem. Ik leid een gevaar-
lijk leven. Jemoet nee kunnen zeggen
tegen dingen. En alleen op een uitnodi-
ging ingaan als je echt iets te vertellen
hebt. Media zijn erbij gebaat dat je je
mond voorbij praat.’

Onze sluikse blikken op een boekje
naast de versnellingspook blijven niet
onopgemerkt:De Kracht van Nederland,
Bilderberg Conferentie 2014. ‘Kijkmaar in
hoor. Is niets geheimzinnigs aan.’ Een
‘bezinningsconferentie op demaat-
schappelijke rol en betekenis van het
ondernemen’, lezenwe op de achter-
flap. Toemaar.

We rijden nog geen twintigminuten
op de A12,maar nu al zoudenwener-
gens anderswillen zijn. De ene na de an-
deremening vliegt ons omde oren. Het
is@ajboekestijn,maar dan voor ons al-
leen. Hij praat over zijn vader, die pro-

Zuivere

intenties
Ooit was hij tegen de euro, nu wordt hij
eurofiel genoemd. Arend Jan Boekesteijn
heeft een boodschap over Europa.
De Betrouwbare Mannetjes gaan op
pad met een meningenman.


